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Beste ouders,  

Rond de meivakantie krijgen wij altijd kriebels, dan ineens lijkt het jaar wel extra snel te gaan en 

gebeurt er ook nog erg veel. Erg veel leuke dingen en erg veel interessante dingen. Wij wensen u 

allen in ieder geval een zeer fijne vakantie! 

 

Fancy Fair: 

Wat hebben we een geweldig leuke Fancy Fair gehad. Heel veel blije kinderen en ouders, heel veel 

belangstelling van ‘buiten af’. Het lijkt er op dat we ieder jaar een (bijna) gelijk bedrag tellen; ook 

dit jaar is er ruim € 4300,- geteld. Als de kosten en het wisselgeld hier af gaan zal het eindbedrag 

weer ruim € 3500,- zijn. Dank aan alle vrijwilligers en belangstellenden. 

                        

 

Lopende zaken / organisatie: 

21 april: Koningsspelen + verjaardag: 

Komende vrijdag vieren wij onze verjaardag, is het koningsdag, gaan we met z’n allen dansen…… 

Over de precieze invulling en de tijden hoort u later meer. Wij hopen in ieder geval op mooi weer, 

dan kunnen we op het plein dansen. Ouders zijn van harte welkom om te kijken en of om mee te 

doen natuurlijk! De onderbouw is gewoon om 12.00 uur uit.  

Zoals eerder gemaild aan groep 1 / 2 van juf Annette: juf Annette is donderdag en vrijdag niet 



aanwezig. Juf Sylvia is in haar groep en gaat er vrijdag natuurlijk ook een gezellige dag van 

maken. (zij viert geen verjaardag; juf Annette heeft  dit al eerder met haar groep gevierd) 

 

Praktische vragen m.b.t. het nieuwe rooster: 

Vorige week heeft u een brief ontvangen over het nieuwe rooster. Dit rooster gaat in per 4 

september as, bij de start van het nieuwe schooljaar. Wij hebben u, en zo veel mogelijk 

verenigingen, instanties etc. om ons heen geïnformeerd over deze verandering. In deze nieuwsbrief 

informatie over twee punten: 

- schoolmelk 

- mogelijke opvang op de drie ‘oude, lange’ dagen, de maandag, dinsdag en donderdag, op school 

van 14.00 – 15.15 uur. 

Schoolmelk:  

Onder aan deze nieuwsbrief vindt u informatie over schoolmelk (het was nogal veel…).  

Opvang op school op maandag, dinsdag en / of donderdag: 

Om de overgang van het huidige rooster naar het nieuwe vijf gelijke schooltijden model voor 

ouders makkelijker mogelijk te maken, is de mogelijkheid genoemd om op een aantal oude, lange 

dagen een vorm van naschoolse opvang aan te bieden op school.  

Deze opvang zou dan van 14.00 – 15.15 uur zijn, om de bso niet te benadelen, en zou net als de 

huidige overblijf op school plaatsvinden onder begeleiden van ouders. De kosten voor deze opvang 

zullen dan, net als nu bij onze overblijf, door ouders worden betaald. Een exact bedrag hiervoor is 

nog niet te noemen; wel zal het bedrag hoger liggen dan het huidige overblijfbedrag. 

 

Wij zullen samen met deze digitale nieuwsbrief aan ieder leerling een briefje meegeven waarop u 

aan kunt geven of u  

a. geïnteresseerd bent in schoolmelk 

b. geïnteresseerd bent in opvang op de opvang op maandag, dinsdag en/ of donderdag   

                                          

 

 

 

 



 

Visie op het onderwijs in het algemeen en op het onderwijs op ’t Padland in het bijzonder: 

MR oudergeleding: 

Hierbij een oproep aan de ouders / verzorgers van ‘t Padland: Omdat er volgend schooljaar 

ruimte is in de Mr, willen we nu al vast beginnen met zoeken / werven. Als u geïnteresseerd 

bent, bent u welkom tijdens de vergadering(en) en / of voor info bij de ouder- en / of 

leerkrachtgeleding. We hebben u hard nodig!!   

 

Anne Frank krant – project: 

Ieder jaar wordt er in de bovenbouw zeer uitgebreid stil gestaan bij de gebeurtenissen rondom en 

gedurende de Tweede Wereldoorlog. Dit gebeurt n.a.v. lesbrieven, gesprekken, films, de 

geschiedenismethode etc. 

Ook dit jaar zijn er voor alle leerlingen de boekjes rond 4 en 5 mei en de Anne Frank krant 

aangeschaft. Wij vinden het zeer belangrijk om hier samen met de kinderen uitgebreid aandacht 

voor te vragen en de tijd te nemen. Een aantal jaar geleden planden wij het zo, dat we met 

leerlingen en ouders die dit op prijs stelden, gezamenlijk naar de oecumenische dienst en / of de 

herdenkingsplek aan de dijk fietsten. Door de lange vakantie voorafgaand aan deze herdenking is 

dit ‘lastiger’ te plannen. Wel weten wij dat het zeer op prijs gesteld wordt als basisschoolleerlingen 

samen met hun ouders aanwezig willen / kunnen zijn bij deze herdenking. Wij hopen dus dat er 

veel van u (ouders en leerlingen) bij een herdenkingsplaats zullen staan. 

 
 

Nationale herdenking 4 mei: 

Aansluitend bij bovenstaand item: Ieder jaar wijzen wij ouders en leerlingen op de 

herdenkingsdiensten en kransleggingen binnen de gemeente Drechterland -Venhuizen.  

De (oecumenische) herdenkingsdienst wordt om 19.00 uur gehouden in de Ned. Hervormde Kerk / 

de Triangel. Tijdens deze dienst zullen leerlingen van de basisscholen eigen gedichten voorlezen. 

Aansluitend vindt de kranslegging om 20.00 uur plaats bij o.a. het monument aan de Oostergouw. 

Wij stellen de aanwezigheid van leerlingen en ouders zeer op prijs. 

Natuurlijk wordt er (vooral in de bouwbouw) groepen aandacht besteed aan de herdenking op 4 

mei en de viering op 5 mei.  

Aansluitend op de viering vindt er een kranslegging en een herdenking plaats bij: 

* Nico Broers te Hem op De Hout langs de Provinciale Weg 

* Dirk Roos te Oosterleek nabij de kerk 

* Begraafplaats te Schellinkhout 

* Venhuizen, monument Oostergouw tegen de dijk bij het IJsselmeer 

* Wijdenes, monument bij het haventje (alleen een kranslegging) 

 

In de groepen (7 en) 8 worden deze weken gedichten gemaakt. Als uw zoon of dochter zijn / haar 

eigen gedicht wil voorlezen in de kerk, mag u het gedicht voor 17 april zelf opsturen naar 

marinocamarasa@kpnplanet.nl.  
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IEP eindtoets: 

Dinsdag en woensdag 18 en 19 april as. zullen onze groep 8 leerlingen mee gaan doen aan de IEP 

eindtoets. De ouders hebben hier al een uitgebreide informatie brief over ontvangen. Deze week 

zullen meester Bert en meester Luuk e.e.a. met de leerlingen doornemen. Omdat we de toets af 

gaan nemen in twee kleine groepen zullen we dinsdag en woensdag ook de kleutergymzaal als 

leslokaal inrichten. 

 

Tot slot: Spreukje: 

                                          

                                                                                

Ingrid van Heezen 

 
 
Thema’s, mededelingen en (buitenschoolse) activiteiten voor ouders / verzorgers en leerlingen: 

Een ouder-kind training over mindfulness  

Coole Kikkers gezocht… Aandacht werkt! Gratis informatiebijeenkomst ouder-kind training over 

mindfulness. Een ouder-kind training over mindfulness In de mindfulness training “Aandachtwerkt!”   

staat de kikker centraal voor aandachtig zijn en concentratie. Kinderen krijgen handvaten  

aangereikt om contact te maken met hun binnenwereld zonder er meteen over te oordelen of  

erdoor meegesleept te worden. Ze leren op speelse wijze om te gaan met lastige gedachten en  

gevoelens en met mooie en ontspannen innerlijke ervaringen. Hierdoor krijgen ze meer contact  

met wie ze van binnen wezenlijk zijn. Door het luisteren naar verhalen en het doen van rustige  

aandacht- en ontspanningsoefeningen, maar ook door meer dynamische oefeningen als actieve  

waarnemingsspelletjes, speelse yoga oefeningen, geleide meditaties, oefenen kinderen om in het  

moment aanwezig te zijn. De kinderen worden zich zo op speelse wijze bewust van hun lichaam en  

geest en hun unieke kwaliteiten en eigen functioneren. Door aandachtig te zijn voor wat er in het  

leven NU is, maakt het de kinderen weerbaar, ze ontwikkelen zelfvertrouwen en concentratie. Als  

ouder volg je samen met je kind de wekelijkse bijeenkomsten (8x), zodat je samen met je kind  

ervaringen opdoet en oefent. Daarmee zullen de oefeningen ook thuis makkelijker een vervolg  

krijgen. Dit zal de vaardigheid en het leerresultaat ten goede komen. De gratis  

informatiebijeenkomst is op zaterdag 1 april 2017 om 09.30 uur. De informatiebijeenkomst en de  

trainingen starten in april in dorpshuis ‘Het Centrum’, Twijver 66, te Venhuizen. Voor meer  

informatie en/of aanmelden, kunt u contact opnemen met info@puurjet.nl Zie ook www.puurjet.nl  

Startdata  

trainingen: Zaterdag 22 april van 09.00 tot 10.00 uur voor kinderen van 5 t/m 8 jaar.  

Zaterdag 22 april van 10.30 tot 11.30 uur voor kinderen van 9 t/m 12 jaar.  

Trainer De training wordt gegeven door Mariëtte de Vries, ze heeft haar praktijk in Wijdenes waar  

ze aan volwassenen en kinderen individuele en groepstrainingen geeft. Ze is een gecertificeerde  

trainer en aangesloten bij beroepsvereniging de VMBN. Om ieder kind voldoende tijd en aandacht  

te geven werkt ze in een groep van max 6 kinderen, dus maximaal 12 deelnemers. 

 



 

  
Kom naar de sportieve vakantieactiviteit in Venhuizen! 

Zit jij in groepen 3 t/m 8 en hou jij van bewegen en leuke spelletjes? Geef je dan op om dinsdag 25 

april in de meivakantie te komen sporten onder begeleiding van Sportservice West-Friesland. De 

groepen 3 t/m 5 gaan in gymzaal De Buurt springen, rennen en kunstjes doen op de tumblingbaan en 

er zijn circus activiteiten. De groepen 6 t/m 8 gaan in gymzaal ’t Centrum het James Bond spel en 

bunkertrefbal spelen. 

Kosten zijn 3 euro per deelnemer. Schrijf je van 10 t/m 23 april digitaal in 

via www.sportservicewestfriesland.nl. Klik op de JSP-button. Nog geen account? Meld je dan eerst 

aan, voordat je kunt inloggen en inschrijven voor de vakantieactiviteit Venhuizen. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met lvandenberg@sportservicenoordholland.nl (groep 3 

t/m 5) en mgroot@sportservicenoordholland.nl (groep 6 t/m 8) Telefoonnummer: 0229-287700. 

We zien je daar! 

 Met vriendelijke groet, Linda Broersen – van den Berg; Combinatiefunctionaris Drechterland 

 

 

Schoolmelk: 

Het begint bij de school 

De school besluit vaak op basis van de belangstelling bij ouders en kinderen om deel te nemen aan 

Campina Schoolmelk. Op dit moment zijn dat ruim 1.600 basisscholen in heel Nederland. De school 

bepaalt welk assortiment zij de kinderen wil aanbieden. Meestal is dit, halfvolle melk en Optimel 

drink framboos. Enkele scholen kiezen er voor om alleen halfvolle melk aan te bieden. 

De school beslist of de zuivel tijdens de ochtend en/of de lunchpauze wordt aangeboden. 

U als ouder kiest 

Nadat een school besloten heeft de producten van Campina Schoolmelk aan te bieden, kunt u als 

ouder een abonnement afsluiten. U kunt zelf uit het assortiment dat de school aanbiedt een 

product voor uw kind kiezen. FrieslandCampina voorziet de school van een ‘abonneelijst’. Dit is een 

lijst waarop alle kinderen staan die een abonnement Campina Schoolmelk hebben en welk product 

ze wanneer moeten krijgen. Afsluiten van een abonnement kunt u snel en eenvoudig doen onder 

de knop aanmelden en verder voorziet FrieslandCampina iedereen van de benodigde informatie. 

Als een school het volledige assortiment van Campina Schoolmelk aanbiedt, dan heeft u de 

volgende keuzes: 

- een zuivelproduct voor de ochtendpauze (dit ontvangt uw kind iedere ochtend) 

- een zuivelproduct voor de lunchpauze (minimaal 3 dagen in de week) 

Altijd koel en vers 

Bij het verstrekken van het Campina Schoolmelk assortiment stelt Campina een koelkast aan de 

school ter beschikking. De producten worden na aflevering meteen door de chauffeur in deze 

koelkast gezet. De producten worden rechtstreeks vanuit de koeling aan uw kind gegeven. De 

producten die uw kind krijgt zijn dus altijd vers en gekoeld. 
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Tijdens de lunchpauze 

De meeste scholen bieden de zuivelproducten in de ochtend én tijdens de lunchpauze aan. U kunt 

voor uw kind voor de ochtendpauze een ander zuivelproduct kiezen dan voor de lunchpauze. Op 

deze manier is het mogelijk uw kind gedurende de dag variatie te bieden. Voor de lunchpauze kunt 

u zelf bepalen op welke dagen u uw kind zuivel wilt geven. (minimaal drie dagen in de week) 

Ouder verantwoordelijk 

Als ouder sluit u rechtstreeks een abonnement af bij FrieslandCampina. Het voordeel hiervan is dat 

de werkzaamheden voor de leerkrachten of conciërges tot een minimum beperkt blijven. De school 

is dus bijvoorbeeld niet verantwoordelijk voor de financiële afwikkeling, maar als ouder betaalt u 

rechtstreeks aan FrieslandCampina. Voor het doorgeven van wijzigingen bent u zelf 

verantwoordelijk, dit kan de school niet voor u doen. Gaat uw kind naar een andere school, gaat u 

verhuizen of wil uw kind een ander product drinken, geef dit dan minimaal drie weken van tevoren 

door via deze website.| 

Wat zijn de kosten? 

Voor schooljaar 2016-2017 

- Campina halfvolle melk € 0,38 per pakje 

- Optimel drink framboos € 0,39 per pakje 

Aan u wordt de prijs per consumptie berekend. Het aantal consumpties hangt af van het aantal 

schooldagen en consumptiemomenten (ochtendpauze en/of lunchpauze). Hierbij wordt rekening 

gehouden met de door de school opgegeven vrije dagen. 

Rekenvoorbeeld kosten jaarabonnement. 

Op basis van 5 dagen per week en 40 weken per jaar zijn de kosten voor: 

Campina halfvolle melk € 76,- per jaar 

Optimel drink framboos € 78,- per jaar 

Het is mogelijk om een flexibel lunchabonnement af te sluiten (minimaal 3 dagen in de week) 

afhankelijk van de overblijfdagen. 

De betaling kan gedaan worden per jaar of in 3 termijnen. 

Product na de vakantie 

Als de school wegens vakantie gesloten is, kunnen wij geen producten afleveren. Het is logistiek 

niet haalbaar om duizenden scholen op de eerste dag na de vakantie direct van verse producten te 

voorzien. Sommige scholen bieden vakantiemelk aan, dit geldt voor de vakanties van een week of 

langer, met uitzondering van de zomervakantie. 

Campina Schoolmelk levert deze Optimel Drink langlekker aardbei-framboos en Optimel Drink 

Langlekker Perzik-abrikoos af op de laatste leverdag voor de vakantie. Zodat er voor de eerste 

dag(en) na de vakantie zuivel is. Binnen enkele dagen krijgt uw kind vanzelfsprekend weer verse 

zuivel. 

 


